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VYVÁŽENÍ LIDSKÝCH PRÁV 
Všeobecná deklarace lidských práv (1948)
„Každý má právo svobodn  se ú astnit kulturního
života spole nosti, t šit se z um ní a podílet se 
na v deckém pokroku a jeho výsledcích.“             l. 27/1

„Každý má právo na ochranu morálních 
a materiálních zájm  vyplývající z každé v decké,
literární nebo um lecké innosti, jejímž je autorem.“

l. 27/2
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1. ÁST

P EHLED ABSOLUTNÍCH 

MAJETKOVÝCH PRÁV 

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
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PRÁVA 
A JEJICH P EDM TY

Duševní vlastnictví (Smlouva o WIPO, 1967)
=  práva k:

1. literárním, um leckým a v deckým díl m
2. výkon m výkonných um lc , zvukovým záznam m 

a rozhlasovému a televiznímu vysílání
3. vynález m
4. v deckým objev m
5. pr myslovým vzor m a model m
6. továrním, obchodním známkám a známkám služeb, 

jakož i k obchodním jmén m a obchodním názv m
7. na ochranu proti nekalé sout ži
8. ostatní práva vztahující se k duševní innosti v oblasti 

pr myslové, v decké, literární a um lecké
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Pr myslové vlastnictví (Pa ížská unijní 
úmluva, 1883)

1. patenty na vynálezy
2. užitné vzory
3. pr myslové vzory nebo modely
4. tovární nebo obchodní známky, známky služeb
5. obchodní jména
6. údaje o p vodu zboží nebo ozna ení jeho 

p vodu
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Obchodní aspekty duševního vlastnictví
(TRIPS, 1994)

1. autorské právo, právo výkonných um lc , 
právo výrobc  zvukových záznam  a právo 
rozhlasových a televizních vysílatel

2. ochranné známky
3. zem pisná ozna ení
4. pr myslové vzory
5. patenty
6. topografie polovodi ových výrobk  
7. nezve ejn né informace p i nekalé sout ži

DOBRÉ MRAVY A PRÁVO
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Soub h a prolínání mravnosti a právnosti
Zlatá pravidla (aureae regulae) soukromého práva, 
nap .:

1. Dobré mravy jako obecn  uznaná zásada
spravedlnosti a práva, z níž vyv rá soukromé 
právo                                                           § 3/3 o. z.

2. Zákaz od zákona odchylných ujednání 
porušujících dobré mravy                            § 1/2 o. z.

3. Zákaz výkladu a použití p edpis , nap . úpravy 
licen ní smlouvy v o. z., v rozporu s dobrými 
mravy                                                          § 2/3 o. z.
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4. Nep ihlížení k omezení p irozených osobnostních
práv v mí e odporující dobrým mrav m    § 19/2 o. z.

5. Následky právních jednán, nap . uzav ení licen ní 
smlouvy, plynoucí i z dobrých mrav         § 545 o. z.

6. P íkaz souladu obsahu a ú elu právních jednání,

nap . výpov di licen ní smlouvy, s dobrými mravy
§ 547 o. z.

7. Neplatnost soukromoprávních jednání, nap . 
licen ní smlouvy, p í ících se dobrým mrav m

§ 580/1 o. z.
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8. Povinnost nahradit škodu úmyslným porušením   
dobrých mrav                                            § 2909 o. z.

9. Zákaz zneužití hospodá ské sout že
proti dobrým mrav m sout že                 § 2976/1 o. z.

10. Zákaz (absolutní p ekážka) pr myslov právního
zápisu p edm tu, nap . obchodní nebo tovární 
zna ky, ® proti dobrým mrav m

nap . §4/f znám. z. . 441/03 Sb.

Zjevné zneužití práva bez právní ochrany  § 8 o. z.

srv. dominantní až monopolní postavení správce
práv podle a. z., nap . OSA i Intergram 17

POCTIVOST
Fairness, nap .:

1. Poctivost jako obecn  uznaná zásada
spravedlnosti a práva, z níž vyv rá soukromé 
právo                                                            § 3/3 o. z.

2. P íkaz právn jednat, nap . kontrahovat, poctiv  
§ 6/1 o. z.

3. Zákaz t žit z nepoctivého inu                     § 6/2 o. z.

4. Vyvratitelná domn nka (p edpoklad) poctivého
(a dobrov rného) ur itého jednání                 § 7 o. z.

5. Povinnost vydat bezd vodné obohacení
z nepoctivých zdroj                                § 2991/2 o. z.
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6. Relativní (namítací) p ekážka pr myslov právního

zápisu ur itého ozna ení p i nepoctivém t žení

z dobrého jména starší ochranné známky® 

§ 7/1b,e znám. z. . 441/03 Sb.

7. Poctivé zvyklosti tzv. velkých citací cizích 
autorských d l                                           § 31/1b a. z.

srv. fair use (USA), fair dealing (GB 
a Spole enství národ )
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MORÁLNÍ A PRÁVNÍ SPRÁVNOST
Shoda mezi:

a. morální p edností (morální správností),
srv. svolení k vydání literárního díla, 
a

b. právní platností (právní správností),

srv. svolení k vydání literárního díla

P irozenoprávní teze o spojitosti morálky
a práva 
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VÝKON PRÁVA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

Vlastník v výkon pro sebe 
nebo vykonavatel v výkon pro vlastníka

P evod duševního vlastnictví (zcizení)

Zastavení duševního vlastnictví

Licen ní užívání duševního vlastnictví

Licen ní užívání duševního vlastnictví 
s následným p evodem - finan ní leasing
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OMEZENÍ VÝKONU ABSOLUTNÍHO 
MAJETKOVÉHO PRÁVA DUŠEVNÍHO 

VLASTNICTVÍ
1. výhradním souhlasem i výhradní smluvní licencí 
2. ú edním rozhodnutím o nucené licencí v obecném

zájmu
3. použitím zákona (dovolenou zákonnou licencí)
4. vy erpáním práva v zájmu volného ob hu zboží v EHP
5. právem p edchozího uživatele ur itého pr myslového

vlastnictví, nap . nezapsané zna ky, kup . štítu
6. výkonem práva zam stnavatelem
7. oprávn nými zájmy objednatele zakázkového 

i sout žního díla
8. oprávn nými zájmy školy u školního díla
9. právem školy na smluvní licenci k užití školního díla
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PRÁVNÍ D VODY UŽÍVÁNÍ CIZÍHO 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. jednostranný souhlas vlastníka (neformální):
a. bezúplatný
b. podmín ný, nap . úplatou, 
s pln ním (konáním) jiného, nap . s užíváním své 
ochranné známky jiným i svého fotografického díla 
kýmkoli (ve ejností); srv. souhlas poškozeného dle tr. z.

tzv. prostý souhlas bez závazkov  právních ú ink
jen okolnost vylu ující protiprávnost užívání

nabytí licence (oprávn ní jako nehmotné
v ci, rozhojn ní jm ní o další majetek)
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2. dvou i vícestranná typová licen ní smlouva
vznik zvláštního druhu závazku (obligace)
vznik v ci v právním smyslu = licence (relativního 
majetkového oprávn ní k výkonu cizího práva)

3. jiná smlouva, nap . smíšená i netypová

4. ú ední (nucená) licence, viz nap . rozhodnutí 
ÚPV

5. zákonná dovolení (zákonné licence) komukoli
(ve ejnosti) = výklad a použití zákona, nap . a. z.

24



JUDIKATURA

Souhlas s užíváním ochranné známky ve smyslu § 14 
odst. 1 zákona . 137/1995 Sb., o ochranných 
známkách, m že její majitel poskytnout i jinak než 
licen ní smlouvou. 

R 35/10 civ.
Rozs. NS v Brn  z 7. 7. 09, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008. 
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2. ÁST

POJEM LICENCE 
V SOUKROMÉM PRÁVU
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LICENCE

Soukromoprávní povahy                             

Ve ejnoprávní povahy      

=   koncese, státní povolení
nap . licence k provozování rozhlasového 
nebo televizního vysílání od RRTV

=   individuální správní akt
(správní rozhodnutí)
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1. smluvní; titulem licen ní smlouva
2. nucené p i nevyužívání nebo ve ve ejném 

zájmu; titulem správní rozhodnutí ÚPV, MZ, 
MK p ezkoumatelné kasa ním soudem

3. zákonné; výklad a použití zákona dovolujícího 
zásah do subjektivního soukromého práva

i. úplatné, viz knihovní licence p j ovní 
dle a. z.

ii. bezúplatné, nap . cita ní nebo výstavní
dle a. z.
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1. Zvláštní druh závazku (obligace) ze:

a. smlouvy (smluvní ili dobrovolná licence)
b. ú edního rozhodnutí (ú ední ili nucená 

licence)

P enechání v ci k užití jinému (o. z.),

srv. nájem, pacht aj.

p enechání v ci do vlastnictví jiného
29

2. Nehmotná v c v právním smyslu

=  relativní majetkové právo (oprávn ní)

na nepen žité pln ní majetkové povahy

[v itelova (nabyvatelova) pohledávka

na dlužníkovo (poskytovatelovo) strp ní,

pop . i zdržení se (u výhradní licence),

výkonu jeho práva duševního vlastnictví]
30



LICENCE JAKO V C
1. Majetková hodnota rozdílná od osoby a sloužící 

pot eb  lidí                                                   § 489 o. z.

2. Ocenitelnost cenou (odm nou) obvyklou
(uskute ovanou) v míst  a asu i tržní hodnotou

3. Postupitelnost (p evoditelnost), viz postoupení 
pohledávky v . nepen žitého vkladu do základního 
kapitálu

4. Podlicencovatelnost, srv. podnájem
5. Zastavitelnost
6. Exekvovatelnost
7. Arbitrovatelnost licen ního sporu
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DRUHY LICENCÍ

Výhradní nevýhradní
Postupitelné nepostupitelné
Úplatné               bezúplatné 
Smluvní  nucené, nebo  

zákonné
Ve ejnou             jednotlivou 
nabídkou                     nabídkou
K ížové prosté
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Omezené            neomezené
1. zp sobem užití
2. rozsahem užití
i. územn
ii. asov
iii. množstevn
iv. jinak, nap . pro jeden obchodní et zec
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PLN NÍ MAJETKOVÉ POVAHY

Pohledávka na nepen žité pln ní majetkové
povahy:

i. strp ní výkonu vlastního absolutního 
majetkového práva jiným 
(nabyvatelem licence)

ii. [zdržení se vlastního výkonu svého práva
(zdržení se poskytovatele licence u výhradní 
licence sebeomezující]
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3. ÁST

LICEN NÍ ZÁVAZEK 
ZE SMLOUVY
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2 PRÁVNÍ D VODY 
LICEN NÍHO ZÁVAZKU

Právní (licen ní) titul:
1. smlouva, nap . typová licen ní smlouva

i jiná smlouva, kup . smíšená
2. ú ední rozhodnutí, nap . ÚPV

jednostranný souhlas vlastníka práva
s výkonem jeho práva jiným
=  jen okolnost vylu ující protiprávnost inu

(užití cizího majetku); nevzniká závazek
36



LEGÁLNÍ SYSTEMATIKA 
LICEN NÍ SMLOUVY

1. typová obecná licen ní smlouva

2. podtypová (zvláštní) licen ní smlouva 

nakladatelská, srv. ABGB z 1811           ©

§ 2358 – 2389 o. z. 
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Typová licen ní smlouva (o. z.):
a. obecná ustanovení (o. z.)
b. zvláštní ustanovení (o. z.) pro:

i. licenci k p edm t  chrán ným a. z.

ii. licen ní smlouvu nakladatelskou
iii. práva související s právem autorským

a pro právo po izovatele databáze (odkazy)
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c. zvláštní ustanovení (mimo o. z.) pro:
licenci, resp. podlicenci k dalšímu užití
(mimo volné užití nebo mimo zákonné 
licence) poskytnutých informací o ve ejném
sektoru, obsahujících nap . fotografie,
a to kup . k jejich sd lování ve ejnosti v síti 
elektronických komunikací žadatelem 
o informaci (nabyvatelem licence, resp.
podlicence) i za ú elem zisku nad rámec 
pouhého p ijetí informace žadatelem, 
kup . nad rámec jeho kontroly nebo hodnocení    

z. . 106/99 Sb., o svob. p íst. k inform.
39

zvláštní ustanovení (mimo o. z.) pro:
licenci, resp. podlicenci ke zp ístupn ní, 
nap . k vyt žování nebo zužitkování, obsahu
databáze spo ívajícího v prostorových datech,
kup . v sou adnicových referen ních systémech,
adresách nemovitostí i parcel, prost ednictvím
sí ových služeb na Národním geoportálu INSPIRE,
a to mimo použití zákonných licencí

z. . 123/98 Sb., o právu na inform. o život. prost .
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ODD LENÍ NABYTÍ 
HMOTNÉ V CI OD NEHMOTNÉ

Zásada odd lení nabytí v cného práva
k hmotné v ci (nosi i) zachycující nehmotný
statek od získání licence, srv. koupi knihy

dispozitivní výjimka, nap . u koup  zboží 
s digitálním obsahem,  
kup . CD s po íta ovým programem©

kupní smlouva na hmotnou v c (nosi )  
smíšená s licen ní smlouvou o rozmnožování  
po íta ového programu© v elektronické form
p i ukládání do pam tí více po íta   



licen ní smlouva jako smlouva spot ebitelská

ZP SOB UZAV ENÍ 
LICEN NÍ SMLOUVY

1. Obecný zp sob uzavírání smluv
(obecná kontrakta ní pravidla)

2. Zvláštní zp soby uzavírání smluv ve ejnou 
nabídkou (zvláštní kontrakta ní pravidla):

a. obecná ve ejná nabídka dle o. z.
b. zvláštní ve ejná nabídka k p edm t m 

dle a. z.
c. zvláštní ve ejná nabídka v právu patentovém
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3. Zvláštní zp soby uzavírání smluv 
podle vzorové licen ní smlouvy:

a. vzor licen ní smlouvy p izp sobený
jako návrh na uzav ení licen ní smlouvy

z. . 106/99 Sb., o svob. p íst. k inform.

b. podp rn  vzorová licen ní smlouva 
uve ejn ná MŽp na Národním geoportálu
INSPIRE

z. . 123/98 Sb., o právu na inform. o život. prost .
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ZVLÁŠTNÍ VE EJNÁ NABÍDKA 
LICENCE V PRÁVU PATENTOVÉM

Neodvolatelné prohlášení o ud lení licence 
komukoli, vyzna ené v patentovém rejst íku

Nabyvatelem licence každý, kdo ve ejnou 
nabídku p ijme a písemn  to sd lí nabízejícímu

Cena licence smluvní

Polovi ní správní poplatky za udržování 
patentu s ve ejnou nabídkou licence (motivace)
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LICEN N  KONTRAKTA NÍ
TECHNIKY

Zvláštní (a obvyklé) kontrakta ní techniky
odkaz na licen ní podmínky:

a. stranám známé, nap . na obalu výrobku (CD)
b. ve ejn  dostupné, nap . na internetové adrese

p ijetí porušením obalu (shrinkwrap)
p ijetí odkliknutím obsahu dialogového okna
(clickwrap) i obsahu odkazu v n m (browsewrap)

právním jednáním bez vyrozum ní navrhovatele 
smlouvy

vznik nap . licence k rozmnožování
po íta ového programu©              
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?

Co je obsahem licen ní 
smlouvy?
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OBSAH TYPOVÉ OBECNÉ 
LICEN NÍ SMLOUVY

1. Podstatné obsahové náležitosti:
a. p enechání výkonu absolutního majetkového

práva
b. ujednání o odm n  (ne nutn  úplatnost!)
2. Pravidelné obsahové náležitosti:
a. lh ta, místo a zp sob platby ceny
3. Nahodilé obsahové náležitosti:
a. podmínky, opce, p ednost, rozhod í doložka
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Vyvratitelná domn nka (p edpoklad)
nevýhradní licence

Vyvratitelná domn nka (p edpoklad) 
neomezeného rozsahu licence
(a neomezeného zp sobu užití p edm t  
chrán ných a. z.)
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FORMA
Neformální
viz zásadu neformálnosti soukromoprávních
jednání

výhradní licence  =  písemná

zapisovatelná licence  =  písemná 

nap . výhradní známková
vzorová licen ní smlouva = písemná
viz informace o ve ejném sektoru
nebo životním prost edí
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Ú INNOST
Ú innost výhradní zapisovatelné licence, 
nap . výhradní známkové licence, v i 3. 
osobám až zápisem licence do rejst íku, 
nap . do rejst íku ochranných známek

absolutn  právní (v cn  právní) ú inky
výhradní licence erga omnes

Výjimka z p sobení (ú innosti) smlouvy jen
mezi stranami
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4. ÁST

LICEN NÍ SMLOUVA 

K P EDM T M CHRÁN NÝM 

AUTORSKÝM ZÁKONEM

54



OBSAH
1. Podstatné obsahové náležitosti:
a. p enechání výkonu absolutního majetkového

práva k užití, nap . autorského práva 
k rozmnožování a rozši ování fotografického díla

b. ujednání o odm n  v . ev. bezúplatnosti (!)
2. Pravidelné obsahové náležitosti:
a. lh ta, místo a zp sob platby        
3. Nahodilé obsahové náležitosti:
a. podmínky, opce, p ednost, rozhod í doložka
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FORMA
Neformální
viz zásadu neformálnosti soukromoprávních
jednání

výhradní licence  =  písemná

srv. aktivní legitimaci výhradního licencioná e

nevýhradní licence kolektivní
a hromadné =  písemná
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MAXIMÁLNÍ LICENCE 
K P EDM T M DLE A. Z.

1. Ú elem volná ruka nabyvatele, 
srv. poslední ruku autora, v rnou ruku správce

2. Výhradní
3. Bez povinnosti využití, nap . vydat román
4. Na celou dobu trvání majetkových práv 

(doba ur itá)    bez vážného d vodu na dobu 
života i déle než 10 let nebo zm na okolností 

právo na soudní zrušení                  § 2000 o. z.

5. Neomezená zp sobem užití (jakkoli); jen ale 
známým zp sobem

6. Neomezená rozsahem užití; nap . kdekoli
57

7. Neomezená podobou (p vodní i zm n nou) 
užitého p edm tu

8. [Zcela postupitelná licen ní smlouva]
9. Zcela postupitelná licence
10. Zcela p enechatelná licence do podlicence
11. Bezúplatná nebo za jednorázovou (nevýnosovou) 

odm nu
právo na dodate nou odm nu 
p i nepom ru nevýnosové odm ny a zisku
z využití a významu p edm tu pro zisk

12. Bez vylou ení p echodu práv a povinností
na právního nástupce
právo odstoupit od smlouvy pro nevyužití licence
nabyvatelem (!) 58
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P ÍKLAD:
Filmová licence a podlicence 

filmový producent     filmový distributor

filmový režisér                    provozovatel kina

64

65 66



67 68

5. ÁST

LICEN NÍ SMLOUVA 

P I KOLEKTIVNÍ SPRÁV  PRÁV

PODLE AUTORSKÉHO ZÁKONA

69

DRUHY 

Hledisko osobní:

1. kolektivní licence (mezikorpora ní):

korporace                   korporace  
vlastník                               uživatel

2. individuální licence
korporace vlastník     1 uživatel
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Kolektivní licence s obliga ním ú inkem
uživatelská korporace v i správcovské
korporaci vlastním jménem na ú et len
jednotlivý sdružený uživatel ( len korporace)
má p ímé oprávn ní (licenci) v i správci

Osobní rozsah kolektivní licence jen pro leny 

kolektivní smlouvy pracovní s normativními ú inky
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Hledisko v cné:

1. hromadné (blanketní)
srv. v c hromadnou, tzv. celý repertoár

2. jednotlivé
viz konkrétn  ur ené statky, 1 nebo více,
kusovky, nap . pouze 2 symfonie ur itého
skladatele
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ROZŠÍ ENÁ 
HROMADNÁ LICENCE

Licence ohledn :
1. pouze spravovaných práv
2. veškerých práv kohokoli (rozší ená)

fikce legálního zastoupení kohokoli
právo kohokoli p ihlásit se 
o vybranou odm nu
vyzývací povinnost správce 
v i jemu známým nositel m práv 
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Taxativní vý et rozší ené hromadné
licence nad rámec spravovaných práv

nap . u diskoték, u rozhlasového 

nebo televizního vysílání hudebních d l
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FORMA
Výjime n  písemná forma licen ní smlouvy:

a. kolektivní 
b. hromadné 

srv. též výhradní licence podle a. z.
a licence pr myslov právní

soukromoprávní zásada neformálnosti
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ZÁKAZ UŽITÍ PRO NEPLACENÍ

Právo správce jednostrann zakázat smluvn
i zákonn  již oprávn né užití statk  (sistace):

do asn  po dobu prodlení s placením odm ny 
i po dodate né lh t

Právní d vod:
prodlení dlužníka s placením odm ny

zhodnocovací ú el správy (výnosnost práv)
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ROZÚ TOVACÍ ÁD

Soukromoprávní institut
srv. ubytovací ád

zp sob rozd lování odm n
pravidla pro výplatu
podpora kulturn  významných d l 
a výkon

Legální rozd lovací pravidla § 104 a. z.
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Zvláštní hledisko rozd lení vybrané
odm ny z práva na odm nu 
p i rozmnožování

použití a ú innost technických ochranných 
prost edk
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ROZÚ TOVACÍ METODY 

1. metoda úplného soupisu užitých statk

podkladem uživatel v playlist 
2. metoda reprezentativního odhadu

3. metoda náhradní evidence

cílem nenáhodné a spravedlivé rozú tování 
s ohledem na zp sob užití a druh statk
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SMLUVNÍ POM RY 

1. vnit ní:
a. smluvní správa
b. zákonná správa

2. vn jší:
a. smluvní licence (licen ní smlouvy)
b. výb r í (inkasní) smlouvy o zp sobu platby

zákonných odm n
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6. ÁST

OBCHODY
NEBO JINÁ NAKLÁDÁNÍ 

S DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM
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NAKLÁDÁNÍ
Obchodní model:
All rights reserved

zpravidla omezená
licence

Alternativní modely:
1. utajení obchodním 

tajemstvím

2. zve ejn ní 
k obecnému sdílení
se znemožn ním
patentování 3. osobou

82

3. uvoln ní do ob hu 
k obecnému
prosp chu

volný software
volná licence 
pro dokumenty
viz Wikipedie 
tv r í ob ina CC
Some rights reserved
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4. uvoln ní do ob hu 
k obecnému 
prosp chu po uplynutí
14 let 
(s opcí dalších 14 let)

Founders’ Copyright

USA 1790           

70 let po smrti
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Creative Commons Corp.
Free Software Foundation, Inc.
Open Source Initiative Corp.
iCommons Ltd.

85 86
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?
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P EVODNÍ SMLOUVA   

Zcizení p edm tu duševního vlastnictví

Zvláštní úprava v zákonech 
pr myslov právních

Spole enská smlouva s vklady v pen zi
ocenitelných hodnotách
nap . v know-how
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NEPEN ŽITÉ VKLADY
Nepen žité vklady do základního kapitálu 
právnických osob

1. p evoditelná absolutní majetková práva
nap . patent nebo užitný vzor

2. postupitelná relativní oprávn ní (licence), 
nap . nakladatelská licence do základního 
kapitálu nakladatelské a. s. nebo know how 
i s p edáním dokumentace, v níž je zachyceno
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JUDIKATURA: 
Vklad know-how

Know-how se zpravidla rozum jí výrobn  technické, 
organiza ní, obchodní a jiné poznatky, které umož ují 
vytvo it takový výsledný produkt, který by bez nich být 
vytvo en nemohl, a které jsou v daném okamžiku a míst  
výjime né.
Pro vklad do obchodní spole nosti musí být poznatky 
odd litelné od jejich nositel  (autor ) a zachytitelné 
na hmotném substrátu, v dokumentaci. Poznatky musí 
umož ovat jejich p evod i p echod.                          
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Otázka, zda se jedná o know-how v technickém smyslu, 
je otázkou znaleckou, otázka, zda se jedná o know-how 
jako nepen žitý vklad do základního kapitálu 
spole nosti, tedy zda p edm t vkladu je ve skute nosti 
know-how v právním smyslu, je otázkou právní, kterou 
nem že ešit znalec, nýbrž soud.

VS v Praze  2. 11. 05, j.: 7 Cmo 209/2005-44, Práv. rozhl., 2006/8, 
s. 308 an.

98

CENA LICEN NÍ
NEBO P EVODNÍ SLUŽBY  €

Cenové právo soukromé a ve ejné
z. . 526/90 Sb., o cenách, vyhl. . 580/90 Sb.

Zákaz zneužití hospodá ského postavení
1. nep im eným hospodá ským prosp chem

za cenu zahrnující:
a. neoprávn né náklady
b. nep im ený zisk                         
=    zvýšení ceny cen  obvyklé
2. narušováním tržního prost edí 

podnákladovými cenami
99

7. ÁST

DODATEK
(MIMOZÁVAZKOVÝ EXKURS)
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ZÁSADA VOLNÉHO UŽITÍ 
A ZÁKONNÝCH LICENCÍ

T ístup ový test (The Three-step-test)
nap . § 29/1 a. z.

1. zvláštní zákonný p ípad výjimky i omezení 
majetkového práva autorského

2. užití nerozporné s b žným zp sobem užití
3. bez nep im eného dot ení oprávn ných 

osobních (morálních) nebo majetkových zájm
autora
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PRÁVNÍ DOKTRÍNA fair use
Poctivé užití cizího autorského díla
bez svolení                  zásada poctivosti
fair use (USA)
fair dealing (GB a Spole enství národ )
nap . pro citace, výzkum, knihovní archivace

Metody stanovení zvláštních p ípad :
1. soudcovská kasuistika
2. zákonodárná kasuistika, nap . v EU

102
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Soukromoprávní zásada poctivosti

nepoctivé t žení vlastního 
hospodá ského prosp chu z cizího
výsledku
(vynaložené cizí hospodá ské i tv r í
investice, úsilí, dovednosti a práce)

Strohý (striktní) výklad výjimek a omezení 
jako odchylek od obecné zásady ochrany
subjektivního práva; srv. rozs. SD EU

VOLNÉ UŽITÍ

Neobchodní osobní pot eba

Zásada odd lení soukromí od obchodu
a hospodá ství

obchodní (investi ní) aspekty
práv duševního vlastnictví  
(nehmotného majetku)
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ZÁSADY ZÁKONNÝCH LICENCÍ

1. všeobecnost, viz obecná ú innost zákona
2. poctivost
3. rozumnost (p im enost)
4. ú elnost
5. odd lenost soukromí od obchodu

a hospodá ství, srv. též volná užití
6. odd lenost experimentálního výzkumu

od obchodu a hospoda ení 
7. bezúplatnost
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